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Referat af generalforsamling i Pårørendeforeningen den 3. maj 2022 
 
Generalforsamlingen startede med, at Landsbyleder Anne-Marie Kruse fortalte lidt om 
livet i landsbyen Sølund. 
Nogle af hovedpunkter var: Beboernes trivsel, arbejdsmiljøet, rekruttering af personale og 
bygninger. 
 
Landsbyen er jo beboernes hjem, så det er vigtigt, at beboerne føler sig elsket, og at man 
har værdi. Der gøres meget ud af at skabe gode relationer beboerne imellem men også 
mellem beboerne og personalet.  
 
Sølund anvender som bekendt Gentle Teaching som det pædagogiske fundament. Dvs. at 
beboerne skal føle sig værdsatte og elskede, opleve sig sikre og trygge, opleve sig 

engagerede og inkluderet i fællesskabet og opleve kærlighed og varme til andre. 
 
Ligeledes er det vigtig at skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte, så man føler glæde ved 
at gå på arbejde. Det er p.t. meget svært at få ansat uddannet personale, så man har 
lavet en ordning, hvor nyansatte får tilknyttet en mentor, og hvor noget af tiden går med 
at fylde viden på den nyansatte, noget af tiden med at arbejde i boenheden. Det fungerer 
fint, og det har da bredt sig, så man andre steder har kopieret modellen. Man har også 
lavet en merituddannelse for ikke uddannede, hvor de kan tage uddannelsen som 
pædagog, mens de arbejder i landsbyen. 
 
I samarbejde med et arkitektfirma, som har stor erfaring og viden om bygning og 
indretning af boliger til personer med særlige behov, laves der i øjeblikket en 
bygningsanalyse i landsbyen, hvor der som grundlag for analysen er udvalgt 5 forskellige 
boenheder ( 4,18, 20, 42 og 44), hvor dels husene er meget forskelligt indrettet, og hvor 
beboerne er meget forskellige og dermed har meget forskellige behov. 
 
Målet er bl.a. at få nye bygninger, som støtter Sølunds pædagogik og styrker trivslen og 
udviklingen hos beboerne. Men det er lige så vigtigt, at bygningsindretningen også 
kommer til at understøtte de ansattes arbejdsopgaver, så arbejdsmiljøet også forbedres 
for de ansatte. 
 
Hvorvidt analysen munder ud i evt. ombygning eller nybygning er ikke afklaret. 
Pårørendeforeningen er inviteret til et dialogmøde her i maj, hvor der er mulighed for at 
komme med forslag/ønsker. 
 
Det fælles pårørendemøde til november kommer til at handle om den pædagogiske 
retning og arbejde. Lige nu skrives der på en helt ny faglig metode, som laves i 

samarbejde med VISS. En ny og bedre metode til en helhedsorienteret analyse af 
beboernes behov. 
 

1. Valg af dirigent 
Marianne Haurdahl valgt, som konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt. 

 
2. Formandens beretning 

Margit Graves Ponsaing aflagde beretning, som blev godkendt. 
(medsendes vedhæftet) 
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3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Leif Johannsen redegjorde kort for regnskabet, som blev godkendt. 
Leif fortalte, at vi har modtaget 2 ekstraordinære indbetalinger på henholdsvis 
1.000 og 2.000 kr. fra medlemmer. Det siger vi mange tak for. Det vil komme vores 
beboere til gode 

 
4. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret. 
 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 
Karl Højbjerg, Leif Johannsen, Aase Lorenzen og John Simonsen blev alle 
genvalgt. Nyvalgt blev Solvej Olesen, mor til Jørgen i hus 12. 

 
6. Valg af suppleanter 

Agnes Winther og Margit Højland genvalgt. 
 

7. Valg af revisor 
Frede Højland genvalgt. 

8. Valg af revisorsuppleant 
Per Ponsaing genvalgt. 

 
9. Indkomne forslag 

Vi har ikke modtaget nogen. 
 
   10.  Der var ingen kommentarer under evt., så dirigenten afsluttede generalfor-  
          samlingen. 
  

Ulla Bøttcher Nielsen 


